
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية بغداد الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

100رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 736750877881536ميثم قدير رحيمه عكال221611100049 1  76.57

88 ناجح 666579778069524احمد عزاره شنباره رحيمه221741100001 2  74.86

81 معيد 5350505050390اكرم فاخر عطيه عريان221741100002 3  0.00

86 معيد 0صفر5540586356جميل كامل ناهي غافل221741100003 4  0.00

59 معيد 410مصفر22م34حسن كريم احنيت وارد221741100004 5  0.00

95 ناجح 959794999887665حيدر يوسف ضيغم صالح221741100005 6  95.00

88 معيد 0صفر9092308392خالد اسماعيل خالد حبيش221741100006 7  0.00

91 معيد 0م74908688مرائد جابر مطشر مهوس221741100007 8  0.00

م معيد 0م42صفر505058سجاد حسن مكطوف جاسم221741100008 9  0.00

81 معيد 350صفر53643050صلح مهدي عزاره شنباره221741100009 10  0.00

85 معيد 0صفر71صفر6721معباس سعدون راهي شعير221741100010 11  0.00

74 معيد 5335626550750عقيل جليل ياسر مسير221741100011 12  0.00

89 معيد 0صفر93صفرم96معلي عبد الغفار عويد شعير221741100012 13  0.00

91 معيد 0صفر94م858795علي عجيمي محسن محيسن221741100013 14  0.00

74 معيد 0صفر6467صفر6966علي ناجي مزعل غلم221741100014 15  0.00

82 معيد 500صفر70376761علي وبدان صالح مسلم221741100015 16  0.00

80 ناجح 505052505959400عمار حميد ساهي مويح221741100016 17  57.14

74 معيد 0ممصفر20م29عمار مسلم جوده جابر221741100017 18  0.00

م معيد 0ممممممم حاتم طعيمه عكال221741100018 19  0.00

96 ناجح 839598909893653م عطشان مهدي صالح221741100019 20  93.29

66 معيد 3650275050360م فرج حسن زاهي221741100020 21  0.00

94 معيد 0م97صفرم95ممرتضى حسن رحيمه عكال221741100021 22  0.00

79 معيد 710صفر72547791مهدي صالح خليف صالح221741100022 23  0.00

89 معيد 0صفر65صفر6272مناهد محسن زوير مويع221741100023 24  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية بغداد الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016
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100رمز المدرسة :

الول الدور
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الحيائي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 19 5 % 20.83

 100.00
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نسبة النجاح

21 
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17 
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